


DE 3 NIEUWE VOORNEMENS VAN NINTENDO 

AVONTUUR ... 

Voor de avonturenspelen moet je heel 
erg slim zijn 
Met hun spannende verhalen, die soms wel 250 

uur duren, met 400 verschillende beelden en 50 

soorten wapens, samen met een heel leger 

vijanden zijn de spelcassettes Legend of Zelda, 

Super Mario Bros, Punch Out en nog vele anderen 

een klasse apart. Dit zijn geen spellen voor domme 

mensen. Je moet lang oefenen om records te 

kunnen breken. 

Slimme spellen met een eigen 
geheugen 
“The Legend of Zelda” is een van de eerste 

cassettes met een lithium batterij voor een eigen 

geheugen: Als je wilt stoppen met spelen kun je 

alle gegevens zoals schatten, wapens, hartjes enz. 

opslaan in het geheugen. Je kunt dan een andere 

keer verder gaan. Andere cassettes hebben een 

code-geheugen. 

... SNELHEID... 

Nintendo werkt goed aan de toekomst 
Nintendo brengt steeds weer nieuwe artikelen op 

de markt om het spelplezier te vergroten. 

Hieronder staan een aantal uitbreidingen voor je 

control deck: 

- ZAPPER, het lichtpistool dat met de uiterste 

nauwkeurigheid schiet. 

- Een joystick, rechtstreeks uit de 

automatenhallen. Je kunt hier perfect mee spelen, 

want er zit een regelbare turbo en een slow-motion 

knop op. 



DE NIEUWE JOYSTICK « NINTENDO ADVANTAGE » 

... SPANNING BINNENKORT... 

- DE N.E.S. MAX CONTROLLER 

Een effectieve, precieze controller. 

Dankzij de 360 graden draaibare vierpuntsdruktoets kun je 
de figuren perfect besturen. Alle acht richtingen gaan nu 
vloeiend. 

Hij is heel speciaal vorm gegeven, zodat hij lekker in de 
hand ligt. De spellen krijgen een extra dimensie. 

Er zit een turbo op en je kunt ook repeteer-vuur schieten. 
Je speelfiguur is opeens veel gevaarlijker geworden. 

De nieuwe controller MAX: een nieuwe dimensie!!! 

- REMOTE CONTROLLER - 
SPELEN ZONDER SNOER 

Wat is het heerlijk om niet meer aan de computer 
gebonden te zijn! Je hebt nu alle ruimte! Je hoeft nu 
niet meer vlakbij het control deck te zitten of op je 

televisie gedrukt te worden. Je kunt met deze infrarode 
afstandsbediening overal gaan zitten. 

Hierna volgt een opsomming 
van de beste spelcassettes voor 
het Nintendo Entertainment 
System. Lees ze allemaal. 



NIEUW ■ 

kijk uit voor de bewakingstroepen. 

RUSH’N ATTACK 
Alleen gewapend met 
een mes en een hoop 
moed ga je op weg om 
een aantal Amerikaanse 

krijgsgevangenen te bevrijden uit een 
geheime basis. Verover een voor een 
de wapens van de vijand om ze te ge¬ 
bruiken, ontwijk hun waakhonden en 

GHOSTS’N 
GOBLINS 
Een spel waarin jij de 
held bent. 
De mooie prinses is ont¬ 
voerd door Satan en wordt nu gevan¬ 
gen gehouden in de Onderwereld. Jij, 
een dappere ridder, vecht je met 
speer, toorts, sabel, bijl, kruis en har¬ 
nas door de zeven werelden die je scheiden van haar. Pas op! 
Kwade krachten, reuzen, draken en zombies proberen je tegen te 
houden en ook Satan zelf zit je dwars. 

SUPER MARIO 
Bros 2 
MARIO en LUIGI zijn 
weer terug met een span¬ 
nend en avontuurlijk ver¬ 

haal ! Maar onze twee helden zijn niet 
alleen: ze zijn met de prinses Paddes¬ 
toel en Padje. Deze vier vrienden heb¬ 
ben elk hun specialiteiten die nodig 

zijn om de woestijnen, bergen en grotten van de 7 verschillende we¬ 
relden te bedwingen. 
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TROJAN 
Jijj bent de Trojan, een 
moedige strijder en je 
moetje door de zeven ge¬ 
bieden heenveehten om *CWON 9HMS 

de krijgsgevangenen van een kwade 
koning Ie bevrijden. Een aantal van je 
vijanden zip verborgen en sommigen 
* je helemaal niet Zoek de verborgen 
voorwerpen die je sterker maken en wees op je hoede, spring op tijd 
en ontwijk de aanvallen. Doorzoek de kerkers. Maar pas op! De 
dood loeit overal. 

ICE HOCKEY 
Je speelt dit spannende 
spel met hockeystick en 
puck. Gebruik bij het 
spelen alle bestaande Ijs¬ 

hockey technieken. Kies zorgvuldig je 
medespelers en bepaal het niveau van 
je tegenstanders. Leidt je team naar de 
overwinning! 

weKWig tfe sasnen met 
Mty èe ïtfedMssti xssun 

itowöftëtK xsai «ten 

ti impwetters istgjje tl 
ltews. Wette toeter alte Je teen 

mwii- 
tjfe. 
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ACTION SERIES 

ACTION SERIES 

ALPHA MISSION 
Na een alles verwoes¬ 
tende oorlog in hun eigen 
sterrenstelsel hebben de 
zeven sterren een bond¬ 

genootschap gesloten en gaan ze op 
weg om de aarde te veroveren. Aan 
boord van SYD, je speciale ruimtes¬ 
chip, kun je ze tegenhouden. Gebruik 

alle wapens die je kunt krijgen (Grote Bommen, Kernraketten, Ka¬ 
non, Laserpistool, Geleide Raketten enz.), maar pas op, ze gebruic- 
ken veel energie. Versla de vijand en pak de wapens op die zij ach¬ 
terlaten. 

IKARI WARRIORS 
Het land Ikari is aange¬ 
vallen door een vijandig 
leger. Ga samen met een 
vriend op pad om het 
land te bevrijden. Jullie zijn de solda¬ 
ten Paul en Vince die de geheime op¬ 
dracht hebben het vijandige fort bin¬ 
nen te vallen. Gebruik de tanks die je_ 
tegenkomt. Pas goed op voor bommen, bazooka’s raKetten en mij¬ 
nen en let er op dat de tank niet zonder brandstof komt te zitten ! 
Verlaat hem dan snel voordat hij ontploft. 

GUMSHOE 
De detective, meneer 
Stevenson - een oud FBI 
agent - heeft een dreig¬ 
brief ontvangen. Zijn 

dochter Jennifer is ontvoerd. Jij moet 
hem met de Zapper helpen de 5 zwarte 
diamanten te vinden die over de hele 

-_ wereld verstopt zijn en zo Jennifer te 
bevrijden. Je moetje door 4 gevaarlijke gebieden vechten : De Stad, 
De Lucht, Het Water en De Jungle. Overal liggen gevaren op de loer. 
Er zijn krokodillen, rotslawines, bomaanvallen, explosies enz. Ge¬ 
lukkig krijg je onderweg ook hulp. Maar let goed op ! Je hebt maar 
24 uur. 
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GALAGA 
Pas op voor de raketaan- 
vallen en de kamikaze 
duiken van de strijders 
van Galaga. Beweeg je 
ruimteschip tussen de bommen door. 
Schiet het eerst de commandant neer, 
want hij is de enige die je schip kan 
ontvoeren. Als je de commandant hebt 
vernietigd komen alle gevangen genomen ruimteschepen terug en 
kun je met twee schepen schieten. Aan de andere kant zijn de troe¬ 
pen van Galaga erg groot. Let dus goed op watje doet anders is dit 
spel zonder einde snel afgelopen. 

WRESTLEMANIA 
Versla de grote worstels- 
terren! Leer alle bewe¬ 
gingen en ontwijk die van 
de tegenstander. Zoals 

voor elke sport heb je voor deze ook 
veel oefening nodig. In dit spel speel je 
volgens de officiële regels tegen een 
vriend of tegen de computer. Vecht en 

win de wereldtitel! 

iUl 
DRAGON BALL 
Samen met Sangoku ga je 
een gevaarlijke tocht be¬ 
ginnen, op zoek naar de 7 
Dragon Balls. Help hem 
goed. Je reist door woestijnen en grot¬ 
ten en als je de 7 Dragon Balls gevon¬ 
den hebt, vecht je tegen de Drakenko- 
ning. Maar pas wel goed op, de 10 ge¬ 
bieden zitten vol met gevaren. Verzamel veel energie en pak alle 
wapens die je pakken kunt. In het eerste gebied zie je Goret en 
Yamsha. In het tweede houdt een geheim leger je tegen. Veel Ge¬ 
luk! 



TRACK & FIELD II 
Kies je tegenstander 
(vriend of'computer) en 
vecht om de meeste 
olympische medailles. Je 
moetje op 8; disciplines kwalificeren : 
Verspringen, Hoogspringen, Boogs¬ 
chieten , 100»meter,m0*meter horden, 
Speerwerpen, Kleiduiven schieten en _ 
de Hinkstapsprong. Train veel en klim van amateur tot professio¬ 
nal. Kijk uit naar het varkentje, de>UF0'ofde-mol, want zij-;geven bo- 
nuspunten. Met een goede timing, gnede reflexen én^nelhéidJjutn 
jé de concurrenten verslaan. 

XEUIOUS 
Afe< commandant vaii* één 
ruimteschip viiég. jé- ovér 

' viöüs. Jé opdracht felhët 
drijvende fÖH en andere bases van de 
'vijand te 'vinden. 'Gooi !bonunén !dï 
schiet zodra!jé(een 'vijandig doel Ziét. 
'FUs wel goed op ! De troepen van de vi¬ 

jand zijn zeer moedig-en zullen tot hét uiterste.-gaan om jé tegen te 
houden. Kijk uit vooronverwachte'aanvallénrBlan!jé*röUte^oéd‘en 
kijk vooruit om de juiste koers te vinden. 

ROBOWARRIOR 
De Xanthos, onder lei¬ 
ding van de verschrrkke- 
kipte "MMp l ÈtéëfeöÊi 
neet Altilé, aan de rand 

ly van het heelal, veroverd. De bewoners 

w|| hebben een boodschap naar ZED ges 

tuurci’ want hij & de beste Robowar- 
^-- - rior. Jij bent ZED. Je doel is het weers¬ 

tation te bereiken. Gebruik al jé wapens en bommen om dé vrese¬ 
lijke monsters die je aanvallen te vernietigen. Zoek ondertussen 
ookgoed naar de geheime schatten die de>bewoners voorjé hebben 
verstopt. Ontdek allé geheimen van Altile, zoals de-geheime ingan¬ 
gen, de schatkamers en de wensputten. Ga door allé 8 werelden en 
versla Xur. 
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NINJA TURTLES 
De beestachtige robots 
hebben Chinatown over¬ 
vallen en van de Bronx 
tot en met Broadway is 
alles in handen van de Ninjutsu clan. 
De politie is uitgeschakeld en alleen de 
ninja’s kunnen ons nog redden. Help 
deze helden en vecht met nunchakus 
en bommen. Vlieg in een gewapende helicopter en rijd in een 'mili¬ 
taire bus’. Je hebt geen keus. Je moet wel vechten, anders is het 
einde nabij! 
Gemaakt naar het beroemde Amerikaanse stripverhaal. 

4 
5 

CONTRA 
Je bent lid van een spe¬ 
ciale commando een¬ 
heid. Je opdracht: de we¬ 
reld redden van de inval 

van de buitenaardse Rode Valken. Je 
hebt een groot arsenaal met wapens, 
maar zult een moeilijke tocht krijgen 
door de gevaarlijke jungle. 

. 

METAL GE AR , — 
Kolonel Vermon Ca Taffy 
staat aan het hoofd van 
het groot leger en heeft 
een Superwapen, ge- HHf 
naamd «Metal Gear», uitgevonden. Jij 
bent Solid Snake, een van de beste ma¬ 
riniers. Jij hebt de opdracht Metal 
Gear op te sporen en te vernietigen. 
Ontdek de 5 forten, verken alle etages. Doorzoek alle kamers en 
zoek alle wapens om je te versterken. Bevrijd zoveel mogelijk 
krijgsgevangenen en houdt de radio in de gaten voor een boodschap 
van je commandant, hij geeft je nuttige informatie. Veel Geluk! Aan 
het eind van het spel zie je een paswoord dat je de volgende keer 
weer kunt gebruiken. 
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LIFE FORCE 
Zelos, een verschrikke¬ 
lijk wezen uit een ander 
sterrenstelsel, heeft vers- 
billende planeten en 

melkwegen veroverd en opgegeten! 
Hij is nu op weg naar jouw planeet! Al¬ 
leen jij (of met een vriend) kunt Zelos 
verslaan en de wereld nog redden. 

Klim aan boord van de ruimteschepen, ontwerp een strategie en ga 
Zelos te lijf. Gebruik je dubbel-raketten, laserkanonnen en je pluto¬ 
nium bommen. Er staan je zes Terreurgebieden te wachten! Het lot 
van iedereen in het heelal ligt in jouw handen ! 

■' ^ k / 

DOUBLÉ DRIBBLE 
Alle regels en spelplezier 
van het basketbal in een 
spel,!' Super getrainde 
teams, tribunes vol en¬ 
thousiast publiek, dribbels, passes, 
schoten, strafworpen... Speel tegen 
een vriend of de computer, kies je 
team en leidt ze naar de overwinning. 

MEGA MAN 
Dr. Wily, de assistent van 
Dr. Wright heeft alle ro¬ 
bots opnieuw geprogram¬ 
meerd en opgezet tegen 

de oude professor. Cutman de slach¬ 
ter, met een schaar op zijn hoofd, Guts- 
mann de bulldozer, leeman de koude, 
Bombman de explosieve man, Fire- 

man de vurige, Elecman de spannende. Alleen Megaman, de half- 
robot, kan de andere robots nog stoppen. Help hem de 7 forten van 
Monsteropolis binnen dringen, zoek alle kwade robots, vernietig 
hem en versla dans Dr. Wily! 

ZELDA 2 
THE ADVENTURES 
OF LINK 
Link is weer terug! Hij is 
weer terug om het weer 
op the nemen tegen Ganon, 
reen weer bedreigd, en om voor Zelda 
de derde Triforce van moed te zoeken. 
Daarvoor moet hij eerst zes diamanten 
in zes verschillende kastelen is Hyrule plaatsen. Pas als je dat ge¬ 
daan hebt kun je het grote paleis vinden. Verzamel al je moed en 
pakje wapens, gebruik de toverspreuken en ga op weg. Reis door 
het hele koninkrijk en ontdek alle geheime gangen. Als je het echt 
niet meer weet kun je de mensen in de dorpen om raad vragen. 

FIGHTING GOLF 
Een fantastisch golfspel 
voor 1 tot 4 spelers. 
Speel alleen of met twee 
personen over 2 verschil- 

holes banen. Speel de mas- 
ters van Amerika of Japan. Bekijk 
eerst de hole, kies je club, beheers je 
swing, sla op het juiste moment af, niet 

te hard of te zacht en score de hole. Kies uit 3 speltypes (Oefenen, 
Nassau spel os strokeplay) en 4 verschillende spelers. Geef de bal 
effect en ga op de pin af! 

GUERILLAWAR 
Jouw geboorteland is 
overvallen door een 
wrede dictator. Jij staat 
aan het hoofd van de ver- 

zetsüroepen. Je moet alleen of met een 
vriend de l'O werelden overwinnen 
voordat je bij het paleis van de dictator 

_ kunt komen. Soms moet je echt met 
twee personen zijn om de moeilijke hindernissen te kunnen over- 
winnen. Jungle, stad, kolenmijn, rivier, enz... je komt overal. Je 
enige wapens zijn een geweer en granaten. Maar pas op ! De dicta¬ 
tor heeft krijgsgevangenen genomen. Zoek ze en bevrijd ze! 
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AIR WOLF 
Een staatsgreep heeft het 
leven van een groep 
Amerikanen en ander 
ambassade personeel in 
gevaar gebracht. De overheid kan niet 
direct ingrijpen en zet daarom«Opera- 
tion Wolf»op om de gevangenen te be¬ 
vrijden. Landt in de jungle, reis door_ 
zes gebieden en volbreng je opdracht. Overval eerst het communi- 
catiecentrum van de vijand, ondervraag je gevangenen, bewapen je 
helemaal en ga verder. Zoek het krijgsgevangenen kamp, bevrijd ze 
en keer gezond en wel naar huis! 

SIMON’S QUEST 
Het vervolg van Castleva- 
nia: Dracula is weer 
ontsnapt! Om hem totaal 
te verslaan moet Simon 

de vijf lichaamsdelen van Dracula zoe¬ 
ken en vernietigen! Er wachten 7 dor¬ 
pen en 7 bossen op je pad. Overdag is 
alles vredig en kun je informatie en 

wapens verzamelen, maar’s nachts... komen de kwade geesten. 
Versla alle vijanden om het laatste gevecht te kunnen vechten met 
Dracula. Al je vaardigheden van Castlevania heb je nu dubbel en 
dwars nodig!! 

BLADES OF STEEL 
Er spelen 8 teams in deze 
wereldkampioenschap¬ 
pen voor Ijshockey! Ver¬ 
dedig alleen of tegen een 
vriendje kleuren. Kies je team en je te¬ 
genstander! Gebruik alle Ijshockey 
technieken: passes, schoten, blok¬ 
ken... en win! Een grote sensatie, 
zoals je zult merken! 

MNNENKOI^^ 

SKATEOR DIE 
De manager van de boe¬ 
tiek is een echte pro op 
het skateboard. Hij leert 
je alle trucs van het ska¬ 

teboarden, maar je hebt de kans om 
voor de wedstrijd al gewond te raken. 
Anders doe je mee aan de sprong- of fi- 
guurwedstrijd. De score hangt af van 

de figuren. Spring zo mooi als je kunt en wordt«Koning van het Be¬ 
ton !». 

FAXANADU 
Als je terug komt van een 
lange reis is je geboorte 
dorp helemaal verlaten! 
Elven, de bron des le¬ 
vens, is droog! Strijd voor je koning en 
bezoek de 5 overgebleven dorpen. 
Zoek alle schatten en versla alle vijan¬ 
den, verover veel wapens en verzamel _ 
magische voorwerpen. Maak een praatje met de mensen die je te¬ 
gen komt, misschien weten ze iets. Zoek het elixer, de sleutel-joc- 
ker, de zak robijnen... Kun je het aan ? Ja ? Ga dan op pad, in het 
kasteel van de koning wachten de demonen! Veel Geluk! 

TETRIS 
Een spannend construc¬ 
tie spel waarin je de 
vorm zo snel mogelijk 
moet herkennen, ze in el¬ 

kaar passen en zoveel mogelijk lijnen 
in een keer moet maken! Kies je mu¬ 
ziek en je handicap niveau, want het 
spel wordt steeds moeilijker! Kies een 

vaste strategie en speel dit moeilijke spel. Een tophit in de Vere¬ 
nigde Staten en Ausland. Intelligentie vereist! 



MICKEY 
MOUSECAPADE 
Mtokey en Minnie zijn je 
nieuwe sterren op de TV. 
Help ze Alice bevrijden ! 
Reis door 5 verschillende levelsrlfet: 
Funhouse, de Zee, het Bos, het: Pipan 
tenschip en het Kasteel. Pas op voor 
alle vijanden ! Er wacht veel plezier en 
vele raadsels! 

TO THE EARTH 
Ilet jaar 2050: De aarde 
ia overvallen door de 
verschrikkelijke Ragos- 
sians met hun vernieti¬ 

gende bacteriologische leger! Als je 
niet snel van de planeet Neptunes een 

| tegengif haalt is het gedaan met de 
mensheid ! Gebruik- je Zapper en 

Ragossians op je weg neer. Je hebt sterke zenuwen en 
strakke baad nodig om je door de 4 werelden te vechten. De 

toekomst van alle mensen ligt in jouw handen! 

TRICK SHOOTING 
Trek je Zapper,. rfeM,. en 
win elk gevecht!! Het car¬ 
naval is begonnen. 

BINNENKORT 

TIGER-HELI 
Een gevaarlijke groep 
terroristen heeft als doel 
de wereld te veroveren. 
Ze hebben alle kaarten in 
handen: grote vliegdekschepen, Aan- 
valsmachines voor op het land en een 
zeer goede radar. De enige die ze nog 
kan overwinnen is de TIGER HELI, 
een supermoderne en snelle helicopter. Ontwijk de granaten, duik 
onder de raketten en wacht op de groep guerrilla’s die je komt hel¬ 
pen. 

RYGAR 
En het paradijs was 
mooi! Helaas is het ko- 
ninkrijk Argool overval- 
len door de kwade troe¬ 

pen van Ligar. De enige hoop voor het 
volk is de krijger Rygar. Help hem 
weer vrede te brengen in Argool! Ver¬ 
ken de 5 gebieden van Argool en zoek 

de gevangen genomen koning. Een aantal geheime wapens, zoals 
het Schild en de Fluit van Pegasus, helpen je op weg. Luister naar 
de raad die je van de mensen krijgt en breng je opdracht tot een 

einde. 

SECTION Z 
De aarde staat op het 
pint overvallen te wor¬ 
den 'door het dolge¬ 
draaide L-Brain, de «CTIONWBIES 

machthebber van het rijk Mangooi, 
Alleen een totale vernietiging van 
het’L-lTain kan de wereld nog red¬ 
den ! Om de planeet te redden, moet je 
al je moed verzamelen en Captain Commando, de laatste astronaut, 
gaan helpen. Juffie rijn samen bijna onverslaanbaar en vechten je 
een weg door 4 gebieden om uiteindelijk Section Z binnen te drin¬ 
gen om daar bet L-Brain te vernietigen. Veel geluk! 
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SOLOMON’S KEY 
gyj Heel lang geleden leefde 

de grote magiër Solo- 
^ mon. Hij ving alle kwade 
■F geesten en sloot ze op in 
een duivelsteken. Zijn geheime for¬ 
mule schreef hij in een geheim boek 
genaamd «Solomon’s Key». Na hem 
leefde de aarde lange tijd in vrede, 

maar een slechte professor heeft het boek net gevonden. Jij bent 
Dana en moet het kwade genie vinden voor het te laat is. Zoek het 
boek en redt prinses Lihita... 

COBRA TRIANGLE 
Meet aan boord van een 
super snelle Speedboot 
je reflexen en je moed. 
Test ze op verschillende 
niveau’s. Ontvlucht je concurrenten, 
pas op voor draaikolken, versla alle 
watermonsters die je tegenkomt en 
bescherm de onschuldige zwemmers. _ 
Laat zien watje met grote snelheid waard bent op het water. Jaag 
over 25 verschillende niveau’s, houdt op het ene moment wat snel¬ 
heid in om het volgende moment vol gas te geven! 

WIZARDS & 
mmrj WARRIORS 

De mooie prinses is in 
diepe slaap, maar ont- 

HHY voerd door de tovenaar 
Malkil. Jij moet haar gaan redden ! Jij 
bent Kuros, de enige ridder die de 
moed heeft om het op te nemen tegen 
Malkil. Je moet je een weg vechten 

door het duistere bos Eirond om bij het kasteel te komen. Pas op 
voor grotten, doorgangen en geheime tunnels. Er zijn zeker een 
aantal vallen geplaatst. Verzamel de diamanten en de wapens. Be¬ 
waar de schatten als je verliest, want het is moeilijk genoeg. 

wm 

THE LEGEND 
Ör2ELDA 

‘topper ifiii -ftmerffea, 
'waar 'bötnen Ü ^maaiid 
:m@er 'ffisk ^miljoen 
cassettes van dit -avonturenspel wer¬ 
den veffeocht. 3Ü0 aren apeïpleaier, 
meer dan 40® verschillende -schermen 
•en'k-ondergrondse werelden hreen uit 
■gestrehtlandschap..-fe moetde-acht'verschillende-delen'van de'®ri 
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venszoafeschatten, wapens,harten-en lEriforces'öpslaat.^elfealsije 
stopttet'epeïemen de-computer titfeevhoeïjje hteniederelfteer’öp- 
iMfiÉft-tfehteginnen. 

KID ICARUS 
fielden, opgelet -voor -dit 
iÈngeienavoittuur. ife 
beiit de ileartts 
m jje iffioet dfe Sfewade 

-brachten -van -de tovenares 'Siedasa 
overwhtnen om Pahttena 'te redden. 

andere wapens en 'voorwerpen iindte 
. iiet-fe een lange strijd: de- duistere -feotthiftrijken' onder 

de grond en in de lucht verbergen vele vallen. 
•teWh?ifemtóde^yime<«ede6Jhfötifedereifeeer'weer,dp>tifedwtte 
1beginnen 

CASTLEVANIA 
'De'-vantpters-ln!de 'tegen- 
'aanvÉ.. ''Versdhrükö: 
'weaensmmdttfeentóemdor 
dehjke 'VÉlen •btdtóre ren 

jje 'weg djdoir ta otf e ’-teilende, 

-hete terpen lentetwjjfc'paar- 
iijjlte 'verrassingen, Tïtit «m te % mog 
ihfe«iiïÉ«öitoteteiii6fflni" fefe fefe 

GOONIESII 
-De i&miiiie Pratdlli Iheeft 
jjetele ffetitiiite < endtete- 
ittewaöv krte (flüt- 
'voerd.iüj -'bent de któtdte 

tet 'ontvoerd 'wordt. -te tatitjjë jjójo, 
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METROID 
Opnieuw een heldenver¬ 
haal. Een kwaad wezen 
van een verre planeet is 
door een groep ruimtepi- 

raten gestolen. De piraten gebruiken 
het wezen om het heelal te veroveren. 
Je moet je door 10 zware, verschil¬ 
lende uitdagingen vechten om je te be¬ 

wapenen. Vecht om te overleven. 
Door het code-systeem hoefje niet iedere keer opnieuw te beginnen 
(zie Punch Out). 
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SUPER MARIO 
BROS 
Het Rijk der Paddestoe¬ 
len is overvallen door de 
Koopas en hun baas, de 
tovernaar Bowsen. Alleen de prinses 
Paddestoel kan het Koninkrijk nieuw 
leven inblazen. Zij is helaas gevangen 
genomen en wordt bewaakt in een af- - 
gelegen kasteel. Mario gaat dapper op weg, door de acht werelden 
om haar te bevrijden. Maar pas op! Bowsen en zijn geheime agen¬ 
ten liggen overal op de loer. 

GRADIUS 
De planeet Gradius 
wordt aangevallen door 
de kwade Ameoboiden 
uit een ver sterrenstel¬ 

sel. Zoek met je raket het Superfort 
X.ierous en vernietig het. Als je de vi¬ 
jandelijke raketten vernietigt wordt je 
steeds sterker en kun je onkwetsbaar 

worden. De toekomst van het heelal ligt in jouw handen. 

PINBALL 
Je controldeck wordt een 
flipperkast! Je vier- 
puntsdruktoets beweegt 
de flippers. Als je goed 
kunt schieten helpt Mario je een extra 
bonus van 5 000 punten te winnen 
door de bal terug te kaatsen totdat je 
blokjes weg zijn. Een spel met de kwa¬ 
liteit van de beste flipperkasten ! 

CLASSICS 

TOPGUN 
Je opdracht: ons redden 
van een Wereldoorlog. 
Op je radar zie je de vi¬ 
jandige vliegtuigen en ra¬ 
ketten. Ze zijn overal. Je hebt al je 
koelbloedigheid en reflexen nodig om 
bij een snelheid van Mach 2 te beslis¬ 
sen of je uitwijkt, zelfgeleidende raket¬ 
ten afschiet, als een speer ervan door gaat of je F-14 neerzet op het 
vliegdekschip. 

URBAN CHAMPION 
Een leuke buurt wordt 

Y . * iReens een gevechtszone 
als jij met je tegenstander 

ACIKM SERIES op de yyjst gaat Je hokt 

een sterke slag en bent bijna niet te 
volgen. Pas goed op voor vallende 
bloempotten en politiewagens. Als je 
tegenstander je helemaal weet weg te 

drukken, is het spel afgelopen. Als jij wint, zal de hele buurt je 
eren!! 

KUNG FU 
Spring in de lucht, sla 
raak en schop met je voe¬ 
ten. Ontwijk de messen 
en val de werper aan, 
blokkeer de stokslagen en overwin de 
TOM TOM broertjes in dit gevecht van 
dodelijke vechtkunst. Versla al je vi¬ 
janden en redt de mooie Sylvia die ge¬ 
vangen wordt gehouden op de bovenste etage van het gebouw. Het 
is niet zo makkelijk als je denkt. Je moet eerst de Reus, slangen en 
vuurspuwende draken verslaan. 

srom«es 
} 1 ] u PUNCH-OUT!! 
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SPORI SERIES 

PUNCH-OUT!! 
Voor het Titelgevecht 
met Mike Tyson ontmoet 
je onder andere de En¬ 
gelse King Hippo en de 

Japanse Piston Honda. De eerste 
wordt bang en de tweede schudt zijn 
spieren en knippert met zijn ogen, 
maar het is niet zo makkelijk als je 

denkt. Je kunt in dit spannende en leuke spel alle bestaande boks- 
technieken gebruiken. 
Dankzij de verschillende codes die je aan het eind van het spel te 
zien krijgt, kun je, ondanks datje verloren hebt, de volgende keer 
weer in dezelfde ronde verder spelen. 
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PROWRESTLING 
Het sterke lichaam van 
de Amazon (de angstaan¬ 
jagende worstelaar) 
•smijt jou tegen de grond. 
Wat een klap! Je staat weer op, begint 
te schoppen en te slaan, tilt hem op en 
smijt hem uit de ring. Je springt op 
hem af om hem de grond in te stam¬ 
pen. Maar let op, in de finale moet je tegen de onoverwinnelijke 
Puma vechten! 

GOLF 
Kies de goede club, be¬ 
heers de swing en bepaal 
hoe je slaat in verband 
met de wind en de lengte 

van de hole. Pas op voor het water en 
de bunkers! Een goede blik leertje de 
rolling en de helling van de green voor 
de juiste put. Speel goed en win deze 

TENNIS 
Beheers je service, speel 
een goede backhand en 
smash aan een stuk door 
om je tegenspeler alle 
kanten van het veld te laten zien en het 
kampioenschap te winnen. Speel een 
enkel- of een dubbelspel en kies het 
spelniveau van je tegenstanders. Dit 
spel is zo spannend dat het net echt lijkt. 

RAD RACER 
Kies je eigen racewagen 

/* (Ferrari of Formule 1) 
en race tegen de Lotus, 

spo.useb.es Lamborghini, Porsche 
enz. op 8 verschillende circuits. Zowel 
overdag als ’s nachts, op gewone en 
besneeuwde wegen. Kies je eigen ra¬ 
dioprogramma en gebruik, als je het lef 

hebt, de Turbo om te versnellen in deze moeilijke en spannende 
competitie. Maar let op, de weg is erg druk : botsingen, slippartijen, 
obstakels... pas goed op dat je niet van de weg wordt geslingerd. 
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DONKEY KONG 3 
Stanley, de tuinier, moet 
zijn planten beschermen 
tegen bijen, rupsen en de 
kwade Donkey Kong. 

Zijn enige wapen is een gifspuit. De bi¬ 
jen gooien met dodelijk pijltjes. Don¬ 
key Kong gooit met kokosnoten en de 
rupsen vallen je aan. Let op de tijd, 

reageer snel en hal de meeste punten. 
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POPEYE 
Olijfje is zijn grootste 
liefde, maar hij is niet al¬ 
leen ! Je moet alle hart¬ 
jes, brieven (liefdesbrie- _ 
ven ?) en muzieknoten opvangen om 
hoger te komen. Maar pas op ! Je riva¬ 
len liggen op de loer! Brutus, Bern- 
hard en de Zeeheks proberen je te pak- - 
ken. Je moet goed oppassen hoe je loopt om de liefdesvoorwerpen 
te pakken. 

ef 

MACH RIDER 
Het is het jaar 2112. De 
aarde is bezet door ge¬ 
vaarlijke buitenaardse 
wezens. Jouw enige 

doel: verzamel alle overlevenden die 
over de hele aarde verspreid zijn en 
vorm een leger om de wezens te vers¬ 
laan. Maar pas op, je moet een moei¬ 

lijke tocht afleggen op je motor en je wordt constant aangevallen! 
De vijand probeert de hele tijd je te vermoorden! 

WRECKING CREW 
Jij leidt een slopersbe¬ 
drijf en komt tijdens je 
werk duizenden vijanden 
en vallen tegen. Je kunt 
zelf het interieur van het gebouw, dat 
je moet slopen met hamer en dyna¬ 
miet, programmeren. 
Maak ze zo hoog als je wilt, klim van 
ladder tot ladder en verniel allerlei muren, deuren, planken, pila¬ 
ren... een klus voor experts! 

L, A 
EXCITEBIKE 

Een spannende motor¬ 
cross wedstrijd! Gebruik 
de programmeer- moge¬ 
lijkheid om het parcours 
helemaal naar je hand te 
je je nooit hoeft te vervelen.. Bereid je 
voor op adembenemende circuits, 
halve salto's en levensgevaarlijke 
sprongen. Doe mee aan de vijf rondes telende strijd wjt M we¬ 
reldkampioenschap, maar je moet je eerst kwalfflceren o$> (te' vip' 
voorafgaande wedstrijden. 

DUCK HUNT 

Sw 

ker van de ZAPPER, ja 
jachthond snuffelt en 

as het teken, je 
hebt drie kogels om de 
eend te raken. Als je raak sc-hiet val de 
eend en gaat je hond hem halen.. Je 
kunt het ook nog moeilijker maken 

door op twee eenden te schieten. Als laatste kun je ook nog kfeiduih 
ven schieten. 

HOGAN’S ALLEY 
In de deuren en ramen 
van een donker straatje 
verschijnen en verdwij¬ 
nen een toenemend aan¬ 
tal gangsters. Trek je ZAPPER en 
schiet, maar pas op dat je geen ons¬ 
chuldige voorbijgangers raakt. 
Je kunt beter eerst een beetje trainen 
op de schietschijven, een van de andere spelletjes op deze cassette. 

WILD GUNMAN 
Jij vertegenwoordigt de 
wet. Hij schreeuwt; 
Vuur! In een flits trekje 
je ZAPPER voordat hij 

schiet. Maar pas op, hij heeft gevaar¬ 
lijke vrienden! Let er goed op dat je zo¬ 
wel in de saloon als in de woestijn als 
laatste je pistool trekt, maar als eerste 

schiet. Hoe meer je wint, des te moeilijker het wordt, maar de belo¬ 
ningen zijn hoog! 



R0B0%tx\ VvïV *0Ö, k \Mt vol M|Wl*V*tod 

Je hebt vijf minuten om 
de zes dynamietstaven 
op te ruimen die het labo- 

__ ratorium van Professor 
Hector bedreigen. Je maakt samen met 
R.O.B. en zijn gyroscopen de weg vrij. 
Maar pas op voor de gevaarlijke 

i Snicks, zij zijn gemene monsters. Leidt 
ze af met wat groente zodat ze je niet aanvallen! 

-r CLASSICS Jr 
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STACK-UP 
Het behendigheidsspel 
van de eeuw! R.O.B., je 
partner, stapelt de gek¬ 
leurde blokjes in de vol¬ 
gorde die jij zo snel mogelijk op het 
beeldscherm aangeeft. Je wordt gehol¬ 
pen door Professor Hector, maar Flip¬ 
per en Snike lopen flink in de weg. 
Dankzij een geheugen kun je zien of je R.O.B. goed geprogram¬ 
meerd hebt. 

lT1 

LET OP!!! 

Alleen de spelcassettes 
met het officiële Nintendo 
Zegel zijn bruikbaar op 
het Nintendo Control 
Deck. 

Als je nog geen lid bent, 

vergeet je dan niet in 

te schrijven voor 

Club Nintendo!!! 

- De club is de beste manier om op tijd te weten te komen welke 
nieuwe spellen binnenkort uit komen. 

- Als lid krijg je GRATIS regelmatig het Club Nintendo Blad toe¬ 
gestuurd, met tips en trucs en nieuwe spellen. 
En het is het eerste jaar gratis! 

Je inschrijven gaat heel gemakkelijk. Je stuurt een kaartje met je 
naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, serienummer van 
spelcomputer en het aantal spellen dat je hebt naar: 

Club Nintendo of Club Nintendo 
Antwoordnummer 4026 Trade Mart B.P. 271 
3600 XB Breukelen 1020 Brussel 

Je kunt met al je spelvragen terecht bij onze speladviseur tijdens 
zijn spreekuur dinsdagmiddag tussen 14.30 u. en 17.30 u. op tele¬ 
foonnummer 03462-65148. 

Succes met spelen!!! 
Sodexic - Chartres - 37.28.08.20 


